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उद्दिष्ट्य
अधिक िमार्शक अिलल्या स्मार्ट
सिर्ीज ियार करणारी िर्ाटि म ठी
आव्हान अपगत्र् आणण आयितर्ी
प्रर्शक्षमिब ल जाग किा र्ाढवर्ि
आह. ह िािन शहराच्या डिक्जर्ल
िर्ामध्य आयितर्ी प्रर्शय ग्यिा
िमावर्ष्र् करण्याच्या फायदयाशत
प्रभार्तपण िर्ाद िािण्याि मदि
करण्यािाठी बनवर्ल आह.

ह िािन व्यर्िाय, मानर् अधिकार आणण अपग
व्यतितच्या डिक्जर्ल िमार्शकिच्या अधिक मजबि
ू
बाधिलकीिाठी िात्रिक युक्तिर्ाद प्रदान करि. वर्वर्ि
भागिारकाना स्मार्ट सिर्ी ह एक प्रर्शय ग्य शहर अिण
आर्श्यकच आह अशत कल्पना करण्याि मदि
करण्यािाठी त्याचा र्ापर कला जाऊ शकि .

ह िािन स्मार्ट सिटर्ज िर्ाांिाठीच्या र्ूलककर्चा एक
भाग आह आणण र्ूलककर्मितल इिर िािनाच्या
िय गान ि र्ापरल जाऊ शकि.
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सवव प्रकल् ांस ठी
स्म टव ससटीिच
आढ व

2016 च्य िन
ू मध्य G3ict आणण वलिव
एनबलि य ांनी, िगभर तील स्म टव ससटीि
मिील आयसीटी प्रवशक्षमत आणण अ्ांगत्व
असललय ल क ांच आणण वद्ध
ृ व्यकतीांच
डिजिटल सम वश य ांच्य सध्य च्य
जस्ितीबिल स ांगण्य स ठी आांतरर ष्टरीय
उ्क्रम सु कल . य प्रकल् मध्य शहर
सरक र, उद्य ग, न गरी सम ि आणण
शक्षणणक सांस्ि ांच 250 हून अधिक
आांतरर ष्टरीय तज्ञ य ांच्य एक सवेक्षण च
सम वश आह. त्य मध्य िगभर तील
अग्रगण्य स्म टव ससद्दटि मध्य झ ललय
ग लमि चचेच्य म सलक दखील सम ववष्टट
कलय आहत.

स्मार्ट सिर्ीज िर्ाांिाठी या उपक्रमान याचत पष्ु र्ी कली
की आजच्या बहुिाश स्मार्ट सिर्ीजना आयितर्ी
प्रर्शक्षमिमध्य मजबि
ू प्रकाशझ ि र्ाकिा यि नाही
आणण पररणामत अपगत्र् अिलल्या ल कािाठी आणण
र् ृ व्यतितिाठी डिक्जर्ल वर्भाजन र्ाढि आह.
जागतिक िज्ाना िध्या आयितर्ी प्रर्श क्षमिा मानक
आणण जगभराितल स्मार्ट सिर्ीज कायटक्रम
याच्यादरम्यान क णिाही स्पष्र् दर्
ु ा टदिला नाही.
िर्ेक्षण कलल्यापकी फति 18% जागतिक िज्ाना
आयितर्ी प्रर्शक्षमिा मानक र्ापरणाऱ्या स्मार्ट सिर्ीज
माहीि आहि. पढ
ु जाि अििाना, जगभराितल िज्ाचा
अिा स्पष्र् वर्श्र्ाि आह की िपूणट िमार्शक स्मार्ट
सिर्ीज बनवर्ण्यािाठी, आयितर्ी च्या िार्टजतनक
प्रापितमध्य प्रर्शक्षमिचत गरज हा आर्श्यक तनकष
3
अिायला पाटहज.

ह स िन कस
व ्र व
या िािनाि चार भाग आहि ज
स्मार्ट सिर्ीच्या डिक्जर्ल िर्ािाठी
आयितर्ी प्रर्शक्षमिा महत्त्र्पूणट का
आह याच िपशतलर्ार स्पष्र्ीकरण
दिाि.
ह िािन प्रर्शक्षमिच्या प्रकरणत
िानुकूल करण्याि मदि करण्यािाठी
ियार कल गल आह, ज वर्वर्ि लयय
प्रक्षकाना िादर करण अधिक ि प
करि.

सां्ण
ू व स िन व ्र ककांव कवळ तच
युजकतव द व ्र ि आयसीटी
प्रवशक्षमतस ठी मख्
ु य भ गि रक ांन
एक आकर्वक प्रकरण बनववण्य स ठी
सव वत ि स्त उ्य गी आहत.
1.
2.
3.

आपल्या मनाि अिलल्या लक्ययि प्रक्षकाबर बर
खालील यक्ु तिर्ाद र्ाचा
िर्ाटि आकषटक युक्तिर्ाद तनर्िा ज आपल्या
प्रक्षकािह प्रतिध्र्नत करितल

तनर्िक स्लाईिििह आपल स्र्िःचत िानुकूसलि
िादरीकरण ियार करा
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आयसीटी प्रवशक्षमतच्य प्रकरणी
सांव द कस स ि व
खालील स्लाइिि एक प्रभार्त िर्ाद रणनतित ियार करण्यािाठी
र्पपया-र्पपयान मागटदशटक प्रदान करि
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1
2
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सांव द ची ध्यय आणण उद्दिष्ट्य ननजचचत कर
प्रभ वी्ण आ्लय प्रक्षक ांशी सांव द स ितील
अस मख्
ु य सांदश तय र कर
प्र ि न्य असलल सांव द च चॅ नलस ओळख
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4

एक सांव द ि रण तय र कर

5

सहय गी आणण सांस िन एकत्र कर

6

्ररण म म ि आणण मूलयम ्न कर
7

प्रकरण बिल सांव द स िण भ ग 1

ि गनतक कल प्रकरण
8

शहर आ्ल भववष्टय आहत
शहर ांमध्य र हण -य ल क ांची सांख्य आणण शहर ांमध्य र हण -य अ्ांग आणण वद्ध
ृ
व्यकतीांची सांख्यच प्रम ण आिीच लक्षणीय आह
• यन
ु ायर्ि नशन्िच्या मि 2050 पयांि, जगाितल ल किख्यच्या 70% ल क शहरामध्य राहितल
ज्यापकी अपगत्र् अिलल ककमान 15% ल क अिितल.
• याच काळाि शहरी ल किख्या झपाट्यान र्ाढि आह, त्याचबर बर अपग आणण र् ृ अिलल्या
शहराि राहणा-या व्यतितच प्रमाण उर्टररि ल किख्यपक्षाही र्गान र्ाढि आह - जागतिक
स्िरार्र, 2000 ि 2015 दरम्यान, 60 र्षे ककर्ा त्यापक्षा जास्ि र्य अिलल्या शहरी
भागाितल ल काच्या िख्यमध्य, ग्रामतण भागाितल फति 25% झालल्या र्ाढीच्या िुलनि,
68% न र्ाढ झाली आह.
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डिजिटल तांत्रज्ञ न च महत्त्व व ढत आह
व ्र त असललय डिजिटल उ्करण ांची सांख्य आणण आ्ल त्य ांच्य वरील ववचव स
व ढतच आह

• 2012 मध्य 10 अब्ज आणण 2000 मध्य फति 200 दशलक्ष यापािन
ू ि, 2020 पयांि
इर्रनर्र्र 50 अब्ज डिव्हायिि ज िल जाितल

• पढ
ु ील दहा र्षाांमध्य, स्मार्ट सिर्ीजमध्य राहणार 60% ल क ईपमें र्, ईएतिचें ज, आणण
ईशयररग िारख्या ईिर्ामध्य प्रर्श करणार आहि
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स्म टव ससटीिची भरभर ट ह त आह
आि 21 ् सन
ू सु व त क न, 2025 ्यांत िगभर त कमीत कमी 88 स्म टव ससटीि
असतील. स्म टव ससटीि मिील ही भरभर ट व्यवस य च्य आणण गत
ांु वणक
ू ीच्य प्रचांि सांिी
ननम वण करत
• स्मार्ट सिर्ीज खर खरच जागतिक कल आहि. 2025 मध्य, आसशया-पॅसिकफकमध्य 32
स्मार्ट शहर अिितल, यूर पमध्य 31 अिितल आणण अमररकि 25 स्मार्ट सिर्ीज अिितल
• फ्रॉस्र् आणण िसु लव्हानला अपक्षा आह की 2020 मध्य जागतिक स्मार्ट सिर्ी बाजार 1.5
टिसलयन िॉलिटपक्षा अधिक मल्
ू याच अिल. 2014 मितल राष्िीय जतितपतशत िल
ु ना
कल्याि, स्मार्ट सिर्ीजचत बाजारपठ स्पनच्या जतितपतपक्षा जास्ि अिल, त्यामुळ ित
जगाितल 12 व्या क्रमाकाचत िर्ाटि म ठी अर्टव्यर्स्र्ा अिल.
• 2025 पयांि, स्मार्ट सिर्ी िर्ाचत मागणत लॅ टर्न अमररकि 46% न, मध्यपर्
ू ट आणण
आकफ्रकमध्य 39% न आणण मध्य र् पर्
ू ट यरू पमध्य 31% न र्ाढल.
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आिच्य डिजिटल ् य भत
ू सवु वि
प्रवशय ग्य न हीत
फति 40% CRPD दशामध्य, काही (िर्ट नाही)
सरक री सांकतस्िळ प्रवशय ग्य आहत
CRPD दशापकी फति 18% उत्कृष्र् 10 पकी व्यापारी आहि
आणण म ध्यम वबस इटस प्रर्शय ग्य आहि

मिकूर त उच्च र उ्लब्ित
म ब ईल डिव्ह इससवर:

मख्
ु य र ष्टरीय भ र्
कर्ळ 70% दशाि

अल्सांख्य क भ र्
कर्ळ 23% दशाि

स्क्रीन रीिर उ्लब्ित य त:

मख्
ु य र ष्टरीय भ र्
कर्ळ 56% दशाि

अल्सांख्य क भ र्
कर्ळ 21% दशाि
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डिजिटल ववभ िन व ढत आह

आि, अ्ांग असललय व्यकतीांन म ठ्य प्रम ण त तांत्रज्ञ न वरील व ढत्य ि गनतक
् तळीवरील ववचव स ांमिून वगळण्य त यत
यूएि ल किख्या ऑनलाइन कितही जाि नाही
यए
ू स च्य स म न्य ल कसांख्य्की कितही ऑनलाइन नाही
अ्ांग असललय अमररकन ांच्य ्की ऑनलाइन कितही नाही

अ्ांग असलल प्र ढ आजब
ू ाजल
ू ा आहि
घरगुित ब्रॉिबिच िदस्यत्र् घण्याचत, ककर्ा िगणक, स्मार्ट फ न
ककर्ा र्ॅ ब्लर्चत मालकी अिण्याचत 20% कमी शकयत
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प्रकरण बिल सांव द
स िण भ ग 2
ल कसांख्य त्मक आणण व्य वस नयक प्रकरण
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अ्ांग व्यकती ह शहर तील अिवव्यवस्ि ांन
च लन दण्य त महत्त्व च आहत

यन
ू यटि नशन्सच्य अांद ि ांनस
ु र, िगभर तील ल कसांख्यच्य 15% ककांव सम
ु र 1 अब्ि
ल क एक ककांव अनक अ्ांगत्व असललय जस्ितीसह िगत आहत.
• अपग व्यतितचत िख्या शहराच्या ल किख्यचा म ठा भाग आह आणण त्याच्या घतनष्ठ समि
आणण कुर्ुत्रबयाि बि, $8 टिसलयन यए
ू ि िॉलिटपक्षा जास्ि खचट ह णार उत्पन्न आह

• 10% अमररकन कमटचाऱ्याना अपगत्र् आह आणण 55 ि 64 र्याच्या व्यतितिाठी ह दखतल
लक्षणतय र्ाढि आह
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वद्ध
ृ व्यकती ह दखील शहर अिवव्यवस्ि ांन
च लन दण्य त महत्त्व च आहत

वद्ध
ृ व्यकती ह्य आिीच शहरी ल कसांख्य आणण अिवव्यवस्िच एक महत्त्व च
भ ग आहत आणण ह ्ढ
ु ील दशक ांमध्य आणखी व ढल
•
•
•
•

आज, जगभराितल 8.5% ल क (617 दशलक्ष) 65 आणण त्यापक्षा जास्ि र्याच आहि.
2050 पयांि जगाच्या ल किख्यच्या जर्ळजर्ळ 17% पयांि र्ाढल अिा अदाज आह
(1.6 अब्ज ल क)
पढ
ु ील ितन दशकामध्य अमररकचत 65 आणण त्यापक्षा जास्ि र्य अिलली ल किख्या
दपु पर् ह ईल, िर 2050 पयांि ित 48 दशलक्षार् न 88 दशलक्षार्र जाईल
2050 पयांि, जन्मादरम्यान जागतिक आयम
ु ाटनाचत र्ाढ 2015 मितल 69 र्षाांपािन
ू
ि 2050 मितल 76 र्षे र्यापयांि अशत जर्ळपाि आठ र्षाटनत र्ाढण्याचत शतयिा
आह
2050 पयांि, वर्कसिि दशामध्य र् ृ व्यतित शहरी उपभ ग र्ाढीच्या 51 र्तक ककर्ा
$4.4 टिसलयन तनमाटण करितल, ज एकूण जागतिक उपभ ग र्ाढीच्या 19% आह.
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आयसीटी प्रवशक्षमत शहर तील र िग र च्य
दर ांन समिवन दत

10% अमररकन कमवच ऱय ांन अ्ांगत्व आह आणण 55 त 64 वय च्य व्यकतीांमध्य ह
लक्षणीय व ढत आह
•

•
•

आयितर्ी प्रर्शक्षमिमळ
ु अपग व्यतितचा र जगाराच्या िितपयांि प्रर्श र्ाढि , कामाच्या
टठकाणचत अनप
ु क्स्र्ित कमत ह ि, नागररकाना िामर्थयट समळि आणण अपगत्र् अिलल्या
व्यतितच्या ििच इिर नागररकाचत पण
ू ट क्षमिा उघि करि.
आयितर्ी प्रर्शक्षमिपािून उत्पादकिा लाभ हा शहर कमटचारी/नागरी िर्क आणण िपूणट
शहराितल व्यर्िायाचत अर्टव्यर्स्र्ा या द न्हीलाही समळि

िर्ट काम करणाऱ्या र्यस्कर प्र ढापकी 57% व्यतितना प्रर्शय ग्य ििज्ानाचा आणण िर्ाचा
फायदा समळू शकि ज्यामुळ त्याचा फायदा ह ईल
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आयसीटी प्रवशक्षमतच ल भ सवव न गररक ांन
हत

अ्ांग असललय ि गनतक ल कसांख्यच्य 15 टकक ल क ांस ठी आयसीटी प्रवशक्षमतची
वसशष्ट्य इतर 85% ल कसांख्यद्व र दखील व ्रली ि ऊ शकत त
•

सवव न गररक ांवर प्रसांग नु ् अ्ांगत्व न दरर ि ्ररण म ह ऊ शकत अश वळी आयसीटी
प्रवशक्षमत आणण उ् यय िन त्य ांन फ यदशीर ह ऊ शकत त. उद हरण िव:
• शहराितल ऑनलाइन िर्ापयांि प्रर्शािाठी ककर्ा र्ाहन चालर्ि अििाना म बाइल
फ नचा र्ापर ककर्ा द न्ही हाि र्ाप शकि नििाना मजकूर ि भाषण आणण आर्ाज
ओळखण्याचत कायटक्षमिा र्ापरण
• प्रखर ककर्ा कमत प्रकाशाि डिव्हाइिि र्ापरिाना स्क्रीनचत प्रखरिा जुळर्ून घ्या

•

हर्ामानाच्या आपत्कालीन िच
ू ना ककर्ा रहदारीच्या िच
ू ना यािारख्या
महत्त्र्ाच्या शहर िच
ू ना समळवर्ण्यािाठी जव्हा िटर्ग कलल अिि िव्हा
स्पशटपूणट प्रतििाद र्ापरण
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आयसीटी प्रवशक्षमतस ठी ब ांिील असलली शहर
ही तांत्रज्ञ न त आघ िीवर आहत
आिच प्रवशय ग्य तांत्रज्ञ न उद्य च्य मख्
ु य प्रव ह तील उत्् दन आणण सव बनत त

• आयितर्ी प्रर्शक्षमिर्र लक्ष केंटिि करणारी शहर ही कृत्रिम बुव मत्िा, निधगटक यूजर
इर्रफि आणण मशतनच सशक्षण यािारख्या ििज्ानाच्या पुढील वपढीचत व्याख्या करण्याि
मदि करिाि.

• आजच्या मख्
ु य प्रर्ाहाितल अनक उत्पादनाच मळ
ू ह प्रर्शय ग्य ििज्ानामध्य आर्ाज ओळख
िॉफ्र्र्अर, मजकूर ि भाषण, आणण पूर्ाटनुमातनि मजकूर िॉफ्र्र्अर यामध्य अिि

• शहर आयितर्ी प्रर्शक्षमिचत ि रण आयर्ी व्यार्िातयकाच्या क्षमिा आणण क शल्य वर्कसिि
क न स्र्ातनक प्रर्शय ग्य पयाटर्रणतय ििज्ान र्ाढण्याि मदि करिाि
• आयितर्ी प्रर्शक्षमिर्र प्रकाशझ ि अिलली शहर उत्िम प्रतिभा आकवषटि क शकिाि
आणण टर्कर्ून ठर्ू शकिाि

19

प्रकरण बिल सांव द
स िण भ ग 3
अधिक र आणण ि रण प्रकरण
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अ्ांग व्यकतीांन व ईट स म जिक-आधिवक
्ररण म आहत

द ररद्र्य, सशक्षण, आधिवक सव ां्यांतच प्रवश आणण र िग र सह िवळिवळ सवव
स म जिक-आधिवक ब बीांमळ
ु अ्ांग व्यकती व ईट जस्ितीत आहत
•

•

•

2011 मितल अपगत्र्ार्रील जागतिक अहर्ालामध्य अि आढळून आल आह की, जगभराि अपगत्र् अिलल्या
ल कामध्य र्ाईर् आर ग्य, कमत शक्षणणक यश, कमत आधर्टक िहभाग आणण अपगत्र् निलल्या ल कापक्षा गररबतच
उच्च दर आहि.

अपगत्र् अिलल्या व्यतित बर जगार ह ण्याचत अधिक शतयिा अिि आणण न करीर्र अििानाही कमाई कमत
समळि. अपगत्र् अिलल्या ल कािाठी वर्कािापािन
ू फायदा समळर्ण आणण र जगाराितल भदभार्, र्ाहिक
ु ीमितल
मयाटटदि प्रर्श आणण स्र्यर जगार आणण उपजतवर्कच कायटक्रम र्ाढवर्ण्यािाठी ििािनाितल प्रर्शाच्या अभार्ामुळ
गररबतिून बाहर पिण ह दखतल अर्घि आह.
बहुिक दश आणण शहरामध्य अपगत्र् अिलल ल क मुख्यत्त्र् आधर्टक मुख्य प्रर्ाहाच्या बाहर राहिाि, आधर्टक
िमार्शकििाठी अिख्य वर्त्ितय अिर्ळ आणण अर्कार्ाचा िामना करिाि. उदाहरणार्ट, अमररकि घरी
अिणाऱ्या जर्ळजर्ळ अध्याट अपग ल काना कजट समळि नाही आणण अपगत्र् निलल्या घरी अिणाऱ्या ल कापक्षा
कजाटचत कमिरिा दपु पर् आह
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यए
ू न CRPD आयसीटी प्रवशक्षमतस एक
मल
ू भत
ू म नवी अधिक र म्हणन
ू ओळखत

170 ्क्ष ि स्त दश ांनी यए
ू नच्य अ्ांगत्व असललय ल क ांच्य अधिक र ांन (CRPD)
म न्यत द्ददली आह.

• CRPD मध्य, माटहित आणण िर्ाद ििज्ान (आयितर्ी), डिक्जर्ल प्रर्शक्षमिा आणण
िहाय्यक ििज्ान अशा द न्ही दृष्र्ीिन
ू , प्रर्शक्षमिच्या अधिकाराचत भ तिक र्ािार्रण आणण
र्ाहिूकीच्या बर बरीन एक अवर्भाज्य भाग म्हणून व्याख्या कली आह.
• CRPD आटर्ट कल 9 च्या अनि
ु ार, CRPD चा पक्ष अिलल्या दशामितल शहरानत, अपगत्र्
अिलल्या ल काना इिराबर बरच िमानिन माटहित र् िर्ाद ििज्ान आणण प ितमध्य प्रर्श
समळर्न
ू दण्यािाठी य ग्य उपायय जना करण्याचत खाित करायला हर्त.
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आयसीटी प्रवशक्षमत सम नतन भ ग घण्य च्य
अधिक र ल ् द्दठांब दऊ शकत

CRPD य ची ख त्री करत की अ्ांगत्व असललय ल क ांन सम नतन, फरक न करत ककांव
भदभ व न करत सहभ गी ह ण्य च अधिक र आह. ख लील क्षत्र ांमध्य आयसीटी एक
महत्त्व ची भसू मक बि वत:
• सशक्षण ्यांत प्रवश (आटर्ट कल 24) - आयितर्ी प्रर्शक्षमिा अपगत्र् अिलल्या व्यतितना
सशक्षण, इर्नटसशप आणण क शल्य प्रसशक्षण यािह शहराच्या िर्ाच्या अभूिपूर्ट पािळयार्र
प्रर्श प्रदान करि.
• स्वतांत्र िीवन िगण (आटर्ट कल 26) - अपगत्र् अिलल्या व्यतितना जास्िति जास्ि
स्र्ाित्र्य प्रापि करण्याि आणण िपूणट शारीररक, मानसिक, िामाक्जक आणण व्यार्िातयक
क्षमिा आणण जतर्नाच्या िर्ट पलमध्य
पण
ू
ू ट िमार्शकिा आणण िहभाग घण्याि िक्षम
ह ण्यािाठी प्रभार्त आणण य ग्य उपायय जना करण आर्श्यक आह.

• आ्त्क लीन सज्ित आणण प्रनतस द ची ्ररजस्िती (आटर्ट कल 11) - िशस्ि िघषाटच्या
ि तयाचत पररक्स्र्ित, मानर्तनसमटि आपत्कालीन पररक्स्र्ित आणण निधगटक आपत्ितच्या
घर्नािह अिणाऱ्या ि तयाच्या पररक्स्र्ितमध्य शहरानत अपगत्र् अिलल्या व्यतितच्या
िरक्षणाचत आणण िरु क्षक्षििचत खाित करण्यािाठी िर्ट आर्श्यक उपाय य जल पाटहजि.
नागररकाना आपत्कालीन माटहित कळवर्ण्यािाठी आयितर्ी प्रर्शक्षमिा महत्त्र्ाचत भूसमका
बजार्ि
23

अ्ांगत्व असललय व्यकतीांन सम नतन सहभ ग
घण्य च अधिक र आह
CRPD य ची ख त्री करत की अ्ांगत्व असललय ल क ांन सम नतन, फरक न
करत ककांव भदभ व न करत सहभ गी ह ण्य च अधिक र आह. ख लील क्षत्र
आहत िि आयसीटी एक महत्त्व ची भसू मक बि वत:

• क म आणण र िग र (आटर्ट कल 27) - र जगार, नर्तन उपक्रम, आणण ई-कॉमिट िित
यािाठी िि
ु ाररि प्रर्श प्रदान करि
• वयजकतक ह लच लक्षमत (आटर्ट कल 20) - र्यक्तिक हालचालक्षमिा त्याच्या
पिितच्या प ितचत आणण र्ाजर्त ककमिति अिण्याचत खाित करण आर्श्यक आह.
हालचाल क्षमििाठीच दजेदार िहाय्यक ग ष्र्ी, उपकरण, िहाय्यक ििज्ान आणण
हालचाल क्षमििाठीच िहाय्यक ििज्ान दणाऱ्या िस्र्ा आणण िहाय्यक ििज्ान
याच्यापयांि दखतल प्रर्श प्रदान कला पाटहज.

• र िकीय आणण स वविननक िीवन त सहभ ग (आटर्ट कल 29) - अपगत्र् अिलल्या
व्यतितना इिराबर बर िमानिन राजकीय आणण िार्टजतनक जतर्नाि प्रभार्तपण
आणण पण
ट ण िहभागत ह ण्यािाठी िक्षम कल पाटहज.
ू प
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शहर अ्ांगत्व च्य अधिक र ांमध्य आघ िीवर
असू शकत त
ि गनतक अ्ांगत्व अधिक र ांच केंद्र म्हणन
ू शहर ांच्य महत्त्व च्य जस्ितीच फ यद
उचलण्य स ठी ती अद्ववतीय स्ि नी आहत

• जगभराितल ल किख्यात्मक कल आणण त्याच मानर् अधिकार, ििज्ान आणण आधर्टक
उत्पादन यािबधिि जागतिक नित्ृ र्, शहराना त्याच्या आघाितच्या आणण महत्त्र्ाच्या
क्स्र्ितचा फायदा घण्याचत िित पुरर्ि अिल्याच दशटवर्ि.

• िर्ट जागतिक शहराितल 84% पक्षा अधिक दश यापर्
ू ीच यए
ू न CRPD च पक्ष
आहि. 100 िर्दनक्षम शहरामितल रॉकफलर फाऊिशन मितल प्रत्यकजण अशा
दशामध्य आहि ज्यानत UN CRPD मजूर कल आह आणण/ककर्ा िही कल आह.
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प्रकरण बिल सांव द
स िण भ ग 4
त ांत्रत्रक यजु कतव द
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आयसीटीच्य ब ांधिलकीस ठी प्रवशक्षमत ही
व स्तववक त ांत्रत्रक ल भ प्रद न करत

आयसीटी प्रवशक्षमत् सन
ू च फ यद क यदशीर ् लन आणण ि खीम य च्य ्लीकि
ितत

• जव्हा र्ब पष्ृ ठ आणण ऑनलाइन िर्ा प्रर्शय ग्य अििाि, िव्हा ि अधिक र्ापरल जािाि
आणण श ि इक्जन पररणामामध्य िर्ाटि र्र अििाि. िचट इक्जन िमान माटहितर्र आिाररि
श्रणतच तनणटय दिाि ज िहाय्यक ििज्ानाचा र्ापर एक प्रर्शय ग्य र्ापरकिाट अनभ
ु र् ियार
करण्यािाठी करि, ज्यामध्य दस्िऐर्जाचत रचना आणण पयाटयत मजकूर िमावर्ष्र् आह
• प्रर्शय ग्य र्ब िाइट्ि आणण ऑनलाइन िर्ा पािरण दर र्ाढर्िाि आणण गुिर्णुकीर्र
चागला परिार्ा दिाि

• प्रर्शय ग्य ऑनलाइन िर्ा िॉफ्र्र्अर ििज्ानाि अधिक प्रभार्त आणण म ठ्या प्रमाणाितल
नागररकाना प्रतििादक्षम करिाि
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डिजिटल प्रवशक्षमत खच वत बचत दऊ करत
डिजिटल प्रवशक्षमतच अनक ्लू प्रत्यक्ष आणण अप्रत्यक्ष खच वमध्य बचत दऊ शकत त

• वर्वर्ि डिव्हाइिििाठी र्बिाइट्ि, ऑनलाइन िर्ा आणण उत्पादन याच्या एकाहून अधिक
आर्त्ृ या ियार करण्याचत आर्श्यकिा कमत क न. प्रर्शक्षमिा एकाहून अधिक डिव्हाइििर्र
वर्िरीि ह णारी िामग्रत िक्षम करि

• नर्तन ििज्ानािाठी अदयिनाचत ककमि कमत क न आणण भवर्ष्याितल र्ब ििज्ानाचत ियारी
िुिारण्यादर्ार
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प्रवशक्षमत दखभ ल प्रकक्रय आणण क यवक्षमत
सि
ु रत

डिजिटल ् य भत
ू सवु वि ांच्य दखभ लीस ठी ल गण र आवचयक वळ आणण सांस िन ही
प्रवशक्षमतच य ग्य ननय िन आणण अांमलबि वणीद्व र कमी कली ि त त

• माटहितच िादरीकरण बदलण्यािाठी, वर्काि आणण पन
ु रट चना कमत करण्यािाठी आणण एकाहून
अधिक आर्त्ृ त्याच्या ऐर्जत केंिाचत प्रर्शय ग्य आर्त्ृ ित क न लागणारा र्ळ आणण प्रयत्न
कमत क न ह प्रापि कल जाि.
• प्रर्शय ग्य र्बिाइर्ि सभन्न भाषामध्य भाषािरीि करण दखतल ि प आह, आिरराष्िीयकरण
करण ि प आह आणण म बाईल डिव्हाइििर्र प्रस्िुि करण ि प आह. यामुळ दखभालीचत
ककमि कमत ह ि ििच श ि इक्जन ऑक्पर्मायझशन चागल ह ि ज्यामळ
ु अधिक ल क
र्बिाइट्ि आणण ऑनलाईन िर्ाचा र्ापर करिाि
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सव्हवरवरील त ण कमी करण
डिजिटल प्रवशक्षमतच्य प्रकक्रय आणण तांत्रज्ञ न मळ
ु ि उनल िची गती व ढत आणण
अनतररकत बँिववड्िची गरि कमी करत यत

• ह प्रत्यक पष्ृ ठाच्या फाईलचा आकार कमत क न आणण म ठ्या प्रतिमा ककर्ा मक्ल्र्मतडिया
फाइल्ि िाऊनल ि करण्याचत गरज कमत करिाना मक्ल्र्समितया फाइल्िकररिा प्रतिमाना
पयाटयत मजकुर आणण प्रतिलखाचा िमार्श क न समळर्िा यि.
• ह कमत बिवर्ड्र् कनतशन अिलल्या र्ापरकत्याांना प्रतिमा दशटवर्ण बद करण्याि िक्षम करि
आणण र्ापरकत्याांना िाउनल ि करार्त की नाही याचा तनणटय घण्यापूर्ी ित माटहित पाहण्याचत
अनम
ु ित दि.
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शहर ांन अांमलबि वणीस ठी आयसीटी
प्रवशक्षमत खधचवक न ही
प्रवशक्षमतच्य ब ांधिलकीवव द्ध खचव ह यजु कतव द असू शकत न ही

• प्रर्शक्षमिा र्सशष्ट्य उत्पादन ककर्ा प्रणालीच्या िु र्ाितच्या डिझाइनमध्य िमावर्ष्र् कल्याि
खचट कमत ठर्ला जाि . प्रर्शक्षमिा ि रणाचा अर्लब कल्यान आपल्या स्र्ि: च्या
र्ळापिकाप्रमाण अमलबजार्णत करण्यािाठी िघर्नाना लर्कर िक्षम करिाि
• आितपािन
ू च िु झालल्या िाइट्िर्र निर ग ष्र्ी ज िण त्याच्या प्रारसभक
अमलबजार्णतदरम्यान ित प्रर्शय ग्य िामग्रत वर्कसिि करण्यापक्षा बरच अधिक खधचटक आह

• य.ू एि. िमान र जगार िित आय ग अि कळवर्ि की अपगत्र् अिलल्या व्यतितना
अध्याटपक्षा जास्ि कामाच्या टठकाणत तनर्ािािाठी 500 िॉलिट पक्षा कमतच्या अमलबजार्णतचत
आर्श्यकिा आह
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्ररसशष्टट
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मख्
ु य अटी
अ्ांगत्व असललय व्यकती आणण वद्ध
ृ
व्यकती

क णितही व्यतित ज्याकि शारीररक ककर्ा
मानसिक कमज री आह ज्यामुळ जतर्नाितल
एक ककर्ा अधिक म ठ्या कक्रयार्र भरीर् मयाटदा
यिाि. या मयाटदा पयाटर्रणाच्या अिर्ळयामुळ
र्गर्गळया भागाि कल्या जािाि ज्यामळ
ु
एखादया माणिाला िमाजाि इिराच्या बर बरीन
िमान िहभागाला अिर्ळा तनमाटण ह ि . र् ृ
व्यतित र् ृ त्र् प्रकक्रयचा भाग म्हणन
ू अशत
कमज री प्रापि क शकिाि.

स्म टव ससटी

स्मार्ट सिर्ीज पररषद स्मार्ट सिर्ीचत व्याख्या
अशत करि जत “माटहित आणण िर्ाद
ििज्ानाचा (आयितर्ी) र्ापर त्याच जगण,
काम करण आणण दीघटकालीन क्षमिा
र्ाढवर्ण्यािाठी करि”
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मख्
ु य अटी
सह य्यक तांत्रज्ञ न

िहाय्यक ििज्ान (एर्ी) म्हणज एखादया
व्यतितिाठी प्रर्शक्षमिा र्ाढर्णारी यिणा
ज्यामध्य इनपुर् ककर्ा आऊर्पुर्च अधिक
र्यक्तिकररत्या-िबधिि स्र् पाि पािर
क न र्ाढर्लल, ज िलल, ककर्ा अिभूि
ट कलल
हािटर्अर ककर्ा िॉफ्र्र्अर ह य.

आयसीटी प्रवशक्षमत

आयितर्ी प्रर्शक्षमिा ही िर्टिािारणपण
मख्
ु य प्रर्ाहाितल ििज्ानाचत गण
ु र्त्िा म्हणन
ू
स्र्तकारिाि जि की कॉम्पयुर्र, म बाइल
फ न, स्र्य-िर्ा ककओस्क ककर्ा िॉफ्र्र्अरचा
भाग ज शतय तिितया वर्स्िि
ृ श्रणतच्या
र्ापरकत्याांदर्ार र्ापरण्याि यि , त्याच्या
क्षमिा ककर्ा अपगत्र् याना वर्चाराि न घिा.
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श्रयननदे श

या िािनाचा वर्काि िज्ाच्या
इनपर्
ु सशर्ाय शतय झाला नििा ज्यानत
िकक्रयपण जगभराि आयितर्ी पयांि
अधिक चागल्या प्रर्शक्षमिचा प्रिार क न
ि लागू करि आहि. खालील पन
ु रार्ल कन
करणार्याचा त्याच्या म ल्यर्ान
य गदानािाठी कृिज्िापर्
ट उल्लख करीि
ू क
आह ि:

तनक ल बॉन, िचालक, महाप राच अपगत्र्
कायाटलय, िॅन फ्राक्न्िस्क

क्व्हतर्र कॅसलि, अपगत्र् आयत
ु ि, न्यय
ू ॉकट
शहर

कॅरन र्ॅ म्ल, अपगत्र् आयुति, सशकाग
शहर
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G3ict

िमार्शक माटहित आणण िर्ाद ििज्ानािाठीचा
जागतिक उपक्रम हा एक िमर्टनार्ट उपक्रम आह
ज डििेंबर 2006 मध्य यन
ू ायर्ि नशन्ि ग्ल बल
अलायन्ि फॉर आयितर्ी अि िर्लपमेंर् यानत,
UN DESA यर् िक्रर्ररएर् फॉर द कन्र्ेंशन ऑन
द राइट्ि ऑफ पिटन्ि वर्र् डिित्रबसलटर्ज याच्या
िहकायाटन िु कला. डिजतर्ल प्रर्शय ग्यिा आणण
िहाय्यक ििज्ानाचा प्रिार करणाऱ्या अपग
ल काब लच्या पारपाररक अधिकाराब लच्या
(ितआरपतित) प्रर्त्ृ ितना िवु र्िा दण आणण त्याच्या
अमलबजार्णति िमर्टन करण ह त्याच ध्यय
आह. अधिक माटहित http://g3ict.org/ यर् समळू
शकल

वलिव एनबलि

र्ल्िट एनबल्ि हा एक जागतिक सशक्षण, िर्ाद
आणण ि रणात्मक िल्ला दणारा गर् आह. अपगत्र्
अिलल्या व्यतितच्या अधिकाराना प्र त्िाहन
दणाऱ्या कायदशतर आदशाचत पूणप
ट ण
अमलबजार्णत करणाऱ्या कपन्या आणण िरकाराच
आम्ही िमर्टन करि . आमच काम आणण िश िन
पुढाकार शहरी तनय जन आणण िमार्शक शहरी
वर्काि यार्र लक्ष केंटिि करिाि. आमच्या
आिरराष्िीय भागतदारािह, आम्ही िमार्शक
िमाज तनमाटण करि जर् अपग ल क पूणप
ट ण
त्याच्या प्रतिभाचा वर्काि करिाि आणण त्याच्या
पूणट क्षमिपयांि प ह चिाि. अधिक माटहित
http://worldenabled.org/ यर् समळू शकल
36

िम्स िस्टव न ह आिरराष्िीय स्िरार्र नार्ाजलल
ििज्ान ि रणाच नि आहि. जागतिक ि रण आणण
वर्काि G3ict च उपाध्यक्ष म्हणन
ू त्यानत नर्तन
कायटक्रमाचत रचना आणण अमलबजार्णत कली आणण
ििज्ान ि रण, मानर् अधिकार आणण डिक्जर्ल
िमार्शकििाठी अमररका आणण परदशाि उच्च
दजाटच्या िरकारच्या नत्याना िल्ला टदला.
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िॉ. जव्हकटर सॅजन्टय ग व्नि र्ल्िट एनबल्ि च
अध्यक्ष आहि आणण प्रर्शय ग्य ििज्ान आणण
र्ािार्रण (GAATES) र्रील जागतिक यि
ु तच
अध्यक्ष आहि. ि एक आिरराष्िीय अपगत्र्
हतकाच िप्र
ु सि नि आहि आणण यूएि च अध्यक्ष
बराक ओबामा यानत त्याचत आककटर्तचरल अि
िान्िप र्े शन बॅररयिट कपलायन्ि ब िट र्र नमणक
ू
कली ह ित.
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अनतररकत सांस िन
www.smartcities4all.org
ला भर् दया
आणण अतिररति िािन िाउनल ि करा.

सां्कव
info@smartcities4all.org
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